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รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
------------------------------------- 

 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๘๗  วรรค  ๓  
บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ  
รายจ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๓๐  (๕)  ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
  ดังนั้ นเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช   
๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๓๐ (๕)  เทศบาลนครล าปาง จึงได้รายงานผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ 
การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครล าปาง
ในรอบประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และก ากับการบริหาร
จัดการของเทศบาลนครล าปาง  ดังนี้ 
 

  ก. วิสัยทัศน์   ของเทศบาลนครล าปาง 
      “นครน่าอยู่   ผู้คนเป็นสุข  สังคมดีงาม  มรดกวัฒนธรรมล้ าค่า” 
 

  ข. พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลนครล าปาง  มีดังนี้ 
      ๑.  เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
      ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
      ๓. อนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม  เสริมสร้างอัตลักษณ์เมือง  
      ๔. พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง  ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน    
      ๕. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  และสร้างชุมชนสังคมเข้มแข็งน่าอยู่  
      ๖. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
ให้เป็นนครแห่งการเรียนรู้ 
 
  ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลนครล าปาง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  ๖  ยุทธศาสตร์   
ดังนี้ 
     ๑. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม 
     ๒. การส่งเสริมกระบวนการท านุบ ารุง และธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรม  

       ดว้ยกระบวนการมีสว่นร่วม 
     ๓. การพัฒนาการศึกษา  กีฬา  และเยาวชน  
     ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมเมือง  
     ๕. การสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข  
     ๖. การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน 
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 ง. นโยบายการพัฒนา เทศบาลนครล าปาง  แบ่งเป็น  ๘  ด้าน  ได้แก่ 
  ๑. นโยบายด้านการ บริหารงาน 
  ๒. นโยบายด้าน การพัฒนาเมือง 
  ๓. นโยบายด้านการ ส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้า 
  ๔.  นโยบายด้านการศึกษา 
  ๕. นโยบายด้าน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๖. นโยบายด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน  
  ๗. นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน  
  ๘. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น  
 

 จ. การติดตามผลการด าเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลนครล าปาง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  
ตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลนครล าปาง ภายใต้แผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)  เทศบาลนครล าปาง  
เป็นการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาสทุก ๆ ๓ เดือน จ านวนโครงการภายใต้แผนพัฒนาสามปี  
สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้ในช่วง  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙  ดังนี้ 
 

 ๑.  สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   (แบบ  ๒)  
(ข้อมูล  ณ  วันที่  ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗)  
 ๑.  โครงการตามแผนพัฒนาสามปีฯ  ทั้งหมด จ านวน   ๒๐๙  โครงการ 
 ๒.  โครงการที่แปลงไปสู่การปฏิบัติ   จ านวน   ๑๖๒  โครงการ   

๓.  โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน   ๑๔๐  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๘๖.๔๒ 
 ๔.  โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน    ๑๖  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ   ๙.๘๘ 
 ๕.  โครงการที่มีการยกเลิก   จ านวน      ๖   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  ๓.๗๐ 
 ๖.   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  แยกเป็น  
   - งบประมาณท่ีได้รับ   ๒๕๙,๙๒๕,๔๔๕.๐๐    บาท 
   - การเบิกจ่ายเงิน    ๑๗๐ ,๗๕๗,๖๙๕.๓๖    บาท 
   - คิดเป็นร้อยละ                    ๖๕.๖๙ 
 

๒๐๙

๑๖๒

๑๔๐

๑๖ ๖

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

1

จ ำนวน (โครงกำร)

สรปุผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำรตำมแผนด ำเนนิงำน 

ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการตามแผนทัง้หมด โครงการทีแ่ปลงไปสูก่ารปฏบัิติ โครงการทีด่ าเนนิการแลว้เสร็จ

โครงการทีอ่ยู่ระหวา่งด าเนนิการ โครงการทยีกเลกิ
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 ๒.  การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลนครล าปาง (แบบ ๓/๑)   
  เป็นการประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนด
ระยะเวลาการรายงานปีละ หนึ่งครั้ง  หลังจากสิ้นปีงบประมาณ แยกเป็น ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม  และความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ รวมทั้งหมด  ๖  ยุทธศาสตร์  
(รายละเอียดปรากฏ  ตามแบบ ๓/๑) และมีประเด็นการประเมินความพึงพอใจทั้งหมด  ๘ ประเด็น  ผลการ
ประเมินสรุปได้ ดังนี้ 
     ๒.๑ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม    ระดับ
ความพึงพอใจมีอยู่ ๓ ระดับ  คือ  พึงพอใจมาก   พึงพอใจ  และไม่พึงพอใจ  เมื่อท าการค านวณค่าสถิติของ
การศึกษาภาพรวมทั้ง   ๘  ประเด็น  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ ๒๒.๖๙  มีความพึงพอใจ   ร้อยละ  
๗๐.๖๐  มีความพึงพอใจมาก   ร้อยละ  ๖.๗๑  ไม่พึงพอใจ และเมื่อค านวณค่าคะแนนความพึงพอใจ (เต็ม  ๑๐ 
คะแนน) ของการศึกษาภาพรวมทั้ง ๘ ประเด็น พบว่ามีค่าคะแนน เท่ากับ   ๗.๐๕  คะแนน    
 

ประเด็น 
พึงพอใจ 

มาก 
(%) 

พึงพอใจ 
(%) 

ไม่พึง
พอใจ 
(%) 

คะแนน 
ความพึงพอใจ  

(เต็ม ๑๐ คะแนน)  
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๒๐.๓๓ ๗๕.๕๐ ๔.๑๗ ๗.๑๘ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๒๓.๘๓ ๗๒.๐๐ ๔.๑๗ ๗.๐๘ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๒๔.๐๐ ๖๘.๘๓ ๗.๑๗ ๗.๐๓ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๒๕.๘๓ ๖๔.๖๗ ๙.๕๐ ๗.๐๐ 
๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒๐.๓๓ ๗๐.๖๗ ๙.๐๐ ๖.๘๒ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๒๑.๕๐ ๗๐.๕๐ ๘.๐๐ ๗.๐๕ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๒๔.๓๓ ๖๙.๓๓ ๖.๓๓ ๖.๕๖ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒๑.๓๓ ๗๓.๓๓ ๕.๓๓ ๗.๑๙ 

ภาพรวม ๒๒.๖๙ ๗๐.๖๐ ๖.๗๑ ๗.๐๕ 

      ๒.๒ ผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  
           ๑. การประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการองค์กรแบบองค์รวม  ภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับคะแนน  ๗. ๔๔  คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน) หรือ  คิดเป็นร้อยละ  ๗๔.๔๐  รายละเอียดความพึงพอใจในแต่ละประเด็นแยกได้ ดังนี้  

 

ประเด็น 
ความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๔๘ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๓๗ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๔๗ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๓๙ 
๕) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๓๓ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๒๒ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๗.๔๙ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๐ 
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ภาพรวม ๗.๔๔ 
-๔- 

 
         ๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมกระบวนการ

ท านุบ ารุงและธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม     ภาพรวมระดับความ
พึงพอใจอยู่ที่ระดับคะแนน  ๖.๖๕  คะแนน  (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)   หรือ  คิดเป็นร้อยละ  ๖.๖๕ รายละเอียด
ความพึงพอใจในแต่ละประเด็นแยกได้ ดังนี้  
 

 
          ๓. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา  

กีฬา  และเยาวชน   ภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับคะแนน  ๗.๔๙   คะแนน  (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)   
หรือคิดเป็นร้อยละ  ๗๔.๙๐  รายละเอียดความพึงพอใจในแต่ละประเด็นแยกได้ ดังนี้  

 

ประเด็น 
ความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน ) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๗๙ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๕๔ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๔๓ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๓๙ 
๕) มเีปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๑๒ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๕๒ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๗.๕๐ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๖๔ 

ภาพรวม ๗.๔๙ 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
ความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๖.๘๓ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๖.๗๗ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๖.๕๒ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๖.๖๑ 
๕) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๓๒ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๖.๘๕ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๖.๖๒ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๗๒ 

ภาพรวม ๖.๖๕ 
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-๕- 

 
         ๔. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมเมือง    ภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับคะแนน  ๖.๔๙   
คะแนน  (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)   หรือคิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๙๐  รายละเอียดความพึงพอใจในแต่ละประเด็น
แยกได้ ดังนี้  

 

 
          ๕. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๕   การสร้างชุมชนเข้มแข็ง

และเป็นสุข  ภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับคะแนน  ๖.๗๕   คะแนน  (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) หรือ    
คิดเป็นร้อยละ  ๖๗.๕๐  รายละเอียดความพึงพอใจในแต่ละประเด็นแยกได้ ดังนี้  

 

 
 
 
 
 

ประเด็น 
ความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๖.๖๔ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๖.๖๓ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๖.๕๘ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๖.๓๓ 
๕) มเีปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๑๖ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๖.๔๙ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๖.๖๐ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๕๑ 

ภาพรวม ๖.๔๙ 

ประเด็น 
ความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน ) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๖.๙๒ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๖.๗๘ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๖.๘๔ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๖.๖๐ 
๕) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๔๒ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๖.๗๕ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๖.๗๙ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๙๖ 

ภาพรวม ๖.๗๕ 
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-๖- 

 
         ๖. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๖   การส่งเสริมและพัฒนา

สุขภาวะของประชาชน    ภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับคะแนน  ๗.๔๖   คะแนน  (คะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน)   หรือคิดเป็นร้อยละ  ๗๔.๖๐  รายละเอียดความพึงพอใจในแต่ละประเด็นแยกได้ ดังนี้  

 
 ๓. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตร์ ปัญหา อุปสรรค และความไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

- ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ท าให้การพัฒนาองค์กรใน
ภาพรวม เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป 

- การด าเนินโครงการ/กิจกรรม บางโครงการยังไม่
ชัดเจน 

- การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ในการจัดท าโครงการ
และกิจกรรม ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลยังไม่ทั่วถึง 

- ควรมีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- ควรมีการก าหนดโครงการ กิจกรรม ให้มี
ความชัดเจนในองค์กร 

- ควรให้ประชาชนได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสาร     
ในการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ของเทศบาลนครล าปาง 

- ควรมีการรายงานผลให้ประชาชนได้รับ
ทราบโดยสื่อ เช่น แผ่นผับ ใบปลิว 
มากกว่าผ่านสื่อ ออนไลน์ เช่น Facebook          
ซึ่งประชาชนรับรู้เพียง 30% เท่านั้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

- ขยะมูลฝอย ตามสถานที่ท่องเที่ยวไม่มีจุดบริการ 
   ทิ้งขยะ 
- การบริการห้องน้ าตามจุดท่องเที่ยวต่างๆ ภายในเขต

เทศบาลนครล าปาง 
- การจัดงานเพ่ือรักษา-อนุรักษ์ วัฒนธรรมและ

ประเพณี ควรสืบสาน สืบทอดให้คุณค่าในความ

- ควรมีการเพ่ิมจุดบริการทิ้งขยะมูลฝอย 
ตามสถานที่ต่าง ๆ พร้อมแยกถังขยะ 

- ควรสร้างห้องน้ าให้บริการประชาชนตาม
สถานที่ต่าง ๆ หรือควรหาห้องน้ าเคลื่อนที่
บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว     
กรณีเป็นช่วงเทศกาล หรือการจัดกิจกรรม

ประเด็น 
ความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๓๙ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๔๐ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๓๑ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๗๐ 
๕) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๕๖ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๔๙ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๗.๓๓ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๕๓ 

ภาพรวม ๗.๔๖ 
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ยุทธศาสตร์ ปัญหา อุปสรรค และความไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะ 

ถูกต้องของข้อมูล ประเพณีต่าง ๆ 

-๗- 
 

ยุทธศาสตร์ ปัญหา อุปสรรค และความไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะ 

 

- การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเก่ียวกับประเพณี 
วัฒนธรรม ยังไม่ทั่วถึง 

- ป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวมีน้อย 
และไม่ชัดเจน 

- ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ชาวต่างชาติ 
เข้ามาเที่ยวในจังหวัดล าปาง 

- การจัดงานเพ่ือรักษา-อนุรักษ์ วัฒนธรรม
และประเพณี ควรให้ทุนสนับสนุนอย่าง
เต็มที่กับการด าเนินการ 

- ควรติดตั้งป้ายบอกทาง ป้ายประชาสัมพันธ์
แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว โดยติดตั้งใน
บริเวณท่ีเห็นได้ชัด 

- ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ    
ในการดูแลโบราณสถาน  

- ควรมีการดูแลรักษาความสะอาดภายในวัด 
สถานที่โบราณสถาน ให้มีความสะอาด     
ต่อสายตานักท่องเที่ยวอยู่เสมอ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

- การสนับสนุนครูต่างชาติ สอนภาษาในโรงเรียน 
- การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร

ทางการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศยังมีน้อย 
- การประชาสัมพันธ์โครงการ/การจัดกิจกรรมต่าง ๆ   

ยังไม่ทั่วถึงภายในองค์กร 
- การพัฒนาการศึกษา ภาคบังคับ 9 ปี และ        

การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน          
ทั้ง 2 กิจกรรมนี้ ขาดการดูแลเอาใจใส่ติดตาม   
และประเมินผล จึงไม่ทราบปัญหาและอุปสรรค      
ที่มีผลต่อความส าเร็จและการพัฒนาการศึกษา   
เทศบาลนครล าปางเท่าที่ควร 

- การส่งเสริม และสนับสนุนการออกก าลังกาย  
ภายในชุมชน หมู่บ้าน 

- การใช้สัญญาณ Internet ภายในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครล าปางมีความเร็วจ ากัด (ช้า) ท าให้เกิด
ปัญหาการเข้าสืบค้นข้อมูลของนักเรียน 

- การจัดกิจกรรมด้านการกีฬา ร่วมกับโรงเรียน       
ในสังกัดเทศบาลอื่น ๆ  ยังมีน้อย 

-  นักเรียนขาดทุนทรัพย์ในการเรียนต่อในระดับ 
   ปริญญาตรี 

- ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ ในการจ้าง
ครูต่างชาติ เข้ามาสอนภาษาในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครล าปาง เพ่ือเป็นการ
พัฒนาด้านภาษาท้ังนักเรียน บุคลากร     
ในโรงเรียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

- ควรมีการจัดอบรมครู บุคลากรทางการ
ศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสาร 

- ควรเพิ่มช่องทางในการสื่อสารภายใน
องค์กรเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์      
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เก่ียวข้อง
กับบุคลากรภายในองค์กร 

- ควรมีการสรุป/ประเมินผล การพัฒนาการศึกษา
ด้านต่าง ๆ  เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษาในปีต่อไป 

- ควรมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระตุ้น
การออกก าลังแก่ประชาชนในชุมชน และ
สร้างลานออกก าลังกายภายในชุมชนด้วย 

- ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการ
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ติดตั้ง Internet ความเร็วสูง ภายใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครล าปาง 

 
 

-๘- 
 

ยุทธศาสตร์ ปัญหา อุปสรรค และความไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะ 

 

 - ควรมีการสนับสนุน และส่งเสริมการจัด
กิจกรรมด้านการกีฬาร่วมกับโรงเรียน      
ในสังกัดเทศบาลอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาส     
ให้นักกีฬามีประสบการณ์ในการพัฒนา
ตนเอง 

- การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษา    
แก่เยาวชนที่เรียนดี แต่ยากจน ของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปางต่อ
การเรียน  การสอนในระดับที่สูงขึ้น 

- การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษา และการกีฬา  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

- ท่อระบายน้ า 
- ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
- การจัดเก็บขยะของบริษัทเอกชน 
- การปรับปรุงแหล่งภูมิทัศน์โดยรอบเทศบาลนคร

ล าปาง โดยเฉพาะเกาะกลางถนน 
- ถนนช ารุด ไม่มีการซ่อมแซม 
- การพัฒนาแม่น้ าวัง 
 

- ควรมีการก่อสร้าง ปรับปรุง ท่อระบายน้ า
ตามชุมชน 

- ควรมีการติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า  
   แสงสว่างภายในตรอก ซอยต่าง ๆ 
- ควรมีการประเมินการปฏิบัติงานของ

บริษัทเอกชนในการจัดเก็บขยะ และก ากับ
ดูแลให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ 

- ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการ
ปรับปรุงแหล่งภูมิทัศน์โดยรอบเทศบาล
นครล าปาง โดยเฉพาะเกาะกลางถนน 

- ควรมีการส ารวจถนนช ารุด และซ่อมแซม
เบื้องต้น เพ่ือลดปัญหาด้านอุบัติเหตุ 

- ควรมีแผนการจัดการพัฒนาแม่น้ าวังให้มี
คุณค่าทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และ
การอนุรักษ์แม่น้ าวัง 
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-๙- 
 

ยุทธศาสตร์ ปัญหา อุปสรรค และความไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

- ปัญหาเรื่องมลพิษทางน้ า ทางอากาศ 
- ไม่มีการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ และคนพิการ 
- การจ่ายเบี้ยยังชีพล่าช้า 
- ไม่มีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมกับชุมชน

หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

- ควรมีการบริหารจัดการเรื่องน้ าเสีย  
- ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนอาชีพเสริม  

ของผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ  
ในชุมชนให้มีรายได้เพ่ือการยังชีพมากขึ้น 

- ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการจ่าย 
   เบี้ยยังชีพให้ชัดเจน 
- ควรมีการติดตามประเมินผลการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ  กับชุมชนหลังเสร็จสิ้น
โครงการและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในชุมชนรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคด้วย 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ยังไม่ทั่วถึง 
- การลงพ้ืนที่ของหน่วยงานเทศบาลนครล าปางด้าน

สุขภาพ 
- ตลาดหลักเมือง เทศบาล 1 สกปรก ไม่เป็นระเบียบ 

ขยะมูลฝอยเยอะ 
- การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ แก่ประชาชนในชุมชน 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในชุมชน
มากกว่าเสียงตามสาย อาทิเช่น แผ่นผับ 
ใบปลิว ป้ายประกาศ เป็นต้น 

- ควรมีการออกพ้ืนที่ในการให้บริการด้าน
สุขภาพแก่ประชาชนในพื้นท่ีมากขึ้น
กว่าเดิม 

- ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ   
ให้มากขึ้น 

- ควรมีการพัฒนาตลาดหลักเมือง เทศบาล
นครล าปางให้มีระเบียบ ท าความสะอาด 

 



 

C:\Users\HP\Downloads\สรุปรายงานผลการติดตามปี 57.doc 

 


